
 
Бе ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІ скликання 

ХХVІІ сесія 

(ІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

 

від 29 квітня 2015 року        № 1132 

 

Про внесення змін до міського 

бюджету на 2015 рік 

 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», та 

розглянувши пропозиції планово-бюджетної комісії щодо внесення змін до 

міського бюджету, затвердженого рішенням сесії Бережанської міської ради 

від 29.01.2015 року №1076 «Про міський бюджет на 2015 рік» та змінами 

внесеними від 10.02.2015р. №1087, від 26.03.2015р. №1105 «Про внесення змін 

до міського бюджету на 2015р.», відповідно до статті 78 Бюджетного 

кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія  міської  ради  

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Спрямувати на видатки вільний залишок коштів загального фонду 

міського бюджету станом на 01 січня 2015р. в сумі 290000,00 грн. 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету  на 

2015р. в сумі 290000,00 грн., а саме  

2.1 КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»: в сумі 15000,00 

грн., а саме: 

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 

10000,00 грн. 

-  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3000,00 грн.  

-  КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 2000,00 грн.  

2.2 КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти)  в сумі 225000,00 грн., а саме: 

  - КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 146750,00 грн.  

  - КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці» в сумі 53250,00 грн.  

  - КЕКВ 2230 «Продукти харчування»  в сумі 25000,00 грн. 

2.3 КФК100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» КЕКВ 2610 

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)» (МКП «Добробут») в  сумі 50000,00 грн.  



3. Внести зміни за функціональною класифікацією видатків загального 

фонду міського  бюджету: 

3.1 Зменшити КФК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони 

навколишнього природного середовища» КЕКВ 2610  «Субсидії та 

поточні трансферти підприємствам» МКП (Господар). в сумі 25000,00 

грн. 

3.2 Збільшити КФК 200700 «Інші природоохоронні заходи» КЕКВ 2610  

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам» МКП (Господар). в 

сумі 25000,00 грн. 

4. Спрямувати на видатки вільний залишок коштів спеціального фонду 

міського бюджету станом на 01 січня 2015р. в сумі 43834,00 грн. 

5. Збільшити видаткову частину спеціального фонду міського бюджету  на 

2015р. в сумі 43834,00 грн., а саме КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти)  

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» . 

6. Внести зміни за функціональною класифікацією видатків спеціального 

фонду міського  бюджету: 

6.1. Зменшити КФК100203 «Благоустрій міст, сіл і селищ» КЕКВ 3110 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в 

сумі 82666,00грн. 

6.2. Збільшити КФК 070101 (Дошкільні заклади освіти)  

-  КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» в сумі 76166,00грн. 

- КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 6500,00грн. 

7. Виділити кошти на співфінансування проекту «Реконструкція очисних 

споруд з влаштуванням установки біологічної очистки на 100 м. куб. 

побутових стічних вод та капремонт колектора в м. Бережани вул. 

Корольова» з міського бюджету у розмірі 10% коштів, визначених 

кошторисною документацією вартості будівництва (102000,00 грн.). 

8. Контроль за виконання даного рішення покласти на планово-бюджетну 

комісію. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


